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para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.2.2.4- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 7,8
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.2.2.5- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 7,6
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.2.2.6- Quadros com todos os volumes referentes ao cálculo da
quantidade de HCl para redução de pH, em função da faixa de pH e
da alcalinidade
7.5.1.3- Utilizar o sulfato ácido de sódio (bissulfato de sódio)
(NaHSO4) (pureza = 93%)
7.5.1.3.1- Reduzir o pH com sulfato ácido de sódio (bissulfato de
sódio) (NaHSO4) (pureza = 93%)
7.5.1.3.1.1- Cálculos considerando a alcalinidade 120 mg HCO 3-/L
7.5.1.3.1.2- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,6
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.1.3.1.3- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,8
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.1.3.1.4- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,0
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.1.3.1.5- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,2
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
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7.5.1.3.1.6- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,4
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.1.3.2- Cálculos considerando a alcalinidade 80 mg HCO 3-/L
7.5.1.3.2.1- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,6
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.3.2.2- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,8
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.3.2.3- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,0
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.3.2.4- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,2
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.3.2.5- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,4
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.1.3.2.6- Quadros com todas as massas referentes ao cálculo da
quantidade de NaHSO4 (pureza = 93%) para redução de pH, em
função da faixa de pH e alcalinidade
7.5.2. Aumentar o pH
7.5.2.1- Utilizar o carbonado de sódio (soda ash, barrilha leve)
(Na2CO3) (pureza = 99,5%)
7.5.2.1.1- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH com
Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.1.1.1- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,0
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.1.1.2- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,4
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.1.1.3- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,8
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.1.1.4- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 7,0
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.1.2- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH com
Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.1.2.1- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,0
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.1.2.2- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,4
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.1.2.3- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,8
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.1.2.4- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 7,0
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.1.2.5- Quadros com todas as massas de Na 2CO3 a ser
adicionada para aumento de pH, levando em consideração a
utilização de um sal de Na2CO3 com pureza de 98%
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7.5.2.1.2.6- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar pH levando
em consideração a pureza de 99,5% do sal Na 2CO3 e outros
exemplos
7.5.2.1.2.6.1- Aumentar o pH de 6,8 a 7,5 com alcalinidade do meio
aquoso em 80 e 120 ppm
7.5.2.1.2.6.2- Aumentar o pH de 7,0 a 7,5 com alcalinidade do meio
aquoso em 80 e 120 ppm
7.5.2.1.2.6.3- Aumentar o pH de 7,2 a 7,5 com alcalinidade do meio
aquoso em 80 e 120 ppm
7.5.2.1.2.6.4- Quadros com todas as massas referentes ao cálculo
da quantidade de Na2CO3 (pureza = 99,5%) a ser adicionada para
aumento do pH, levando em consideração uma determinada faixa de
pH, alcalinidade
7.5.2.2- Utilizar o bicarbonado de sódio (NaHCO3) (pureza = 99%)
7.5.2.2.1- Quadro com a massa de NaHCO3 (g/m3) (pureza = 99%) a
ser adicionada para aumento do pH, levando em consideração uma
determinada faixa de pH, para volume de 1 m 3, resultado da
alcalinidade expresso em mg CaCO3/L
7.5.2.3- Utilizar o hidróxido de sódio (soda caústica) (NaOH)
(pureza = 99,5%)
7.5.2.3.1- Cálculo da massa de NaOH para ser acrescentado na
água da piscina para ajustar o pH
7.5.2.3.1.1- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,0
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.2- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,4
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.3- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.4- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8
para 7,5 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.5- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.6- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0
para 7,5 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.7- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,2
para 7,5 - Alcalinidade = 80 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.8- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,0
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.9- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,4
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.10- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.11- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8
para 7,5 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.12- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
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7.5.2.3.1.13- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0
para 7,5 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.14- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,2
para 7,5 - Alcalinidade = 120 mg HCO3-/L
7.5.2.3.1.15- Quadro com a massa de NaOH (g/m3) (pureza =
99,5%) a ser adicionada para aumento do pH, levando em
consideração uma determinada faixa de pH, para volume de 1 m 3,
resultado da alcalinidade expresso em mg CaCO3/L
7.6- Cálculos para aumentar ou diminuir a alcalinidade
7.6.1- Cálculo da massa de NaHCO3 (pureza = 99%) a ser
acrescentado na água da piscina para aumentar a alcalinidade
7.6.1.1- Quadro com a massa (g) de bicarbonato de sódio (NaHCO 3)
(pureza = 99%) para adicionarmos na água em função do volume de
água da piscina e da quantidade de ppm (mg/L) que deverá ser
aumentada para alcançar a faixa ideal
7.6.2- Cálculos para redução da alcalinidade
7.6.2.1 – Cálculo do volume de HCl (35,20%, d = 1,175 g/cm2)
7.6.2.2 – Cálculo da massa de sulfato ácido de sódio (bissulfato
de sódio) (NaHSO4) (pureza = 93%) para reduzir a alcalinidade
7.7 Cálculo da massa de cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) (pureza =
99%) para ajustar a dureza cálcica
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7.7.1- Quadro com a massa (g) de cloreto de cálcio (CaCl 2.2H2O) (pureza =
99%) para adicionar na água, em função do volume de água da piscina e
da quantidade de ppm (mg/L) que deverá ser aumentada para alcançar a
faixa ideal

716

7.8- Dosagem de derivado clorado para ser adicionada no meio
aquoso para aumentar o nível de CRL (Cloro Residual Livre)
7.8.1- Dosagem de Ácido Tricloroisocianúrico (ATCI) (pureza =
90%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível
de CRL
7.8.2- Dosagem de dicloroisocioanurato de sódio (DCIS) para
ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de CRL
7.8.2.1- Dosagem de dicloroisocioanurato de sódio anidro (DCISa)
(pureza = 60%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar
o nível de CRL
7.8.2.2- Dosagem de dicloroisocioanurato de sódio dihidratado
(DCISh) (pureza = 56%) para ser adicionada no meio aquoso para
aumentar o nível de CRL
7.8.3- Dosagem de hipoclorito de cálcio [Ca(ClO)2] (pureza =
65%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível
de CRL
7.8.4- Dosagem de hipoclorito de sódio (NaClO) (pureza = 10%)
para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de
CRL
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7.9- Dosagem de ácido cianúrico (C3H3N3O3) (ACI) (pureza =
98%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar ajusta
o níve considerado idea
7.10- A pré-oxidação ou oxidação de choque de matéria
orgânica
7.10.1- Peróxido de hidrogênio (H2O2)
7.10.2- Monopersulfato de sódio (peroximonosulfato de potássio)
7.11- Inibidor de manchas de metais e incrustações
provenientes da presença excessiva de cálcio e/ou magnésio
gerando as chamadas águas duras
7.11.1- Etapas do tratamento
7.12- Redutor da oleosidade da água da piscina
7.12.1- Etapas do tratamento
7.13- As denominadas misturas X em 1 - os “superprodutos”
para tratamento de água de piscinas
7.14- Referências bibliográficas
Capítulo 08- Tratamento de águas de piscinas para iniciantes
8.1- Manejo de Produtos Químicos x Segurança
8.2- Dosagens de produtos químicos
8.2.1- Dosagem de produto químico para alterar o pH
8.2.1.1- Para diminuir o pH
8.2.1.1.1- Utilizando HCl 35,20% (p/p), d = 1,175 g/cm 3
8.2.1.1.2- Utilizando o sulfato ácido de sódio (bissulfato de sódio)
(NaHSO4) (pureza = 93%)
8.2.1.2- Para aumentar o pH
8.2.1.2.1- Utilizar o carbonato de sódio (soda ash, barrilha leve)
(Na2CO3) com pureza de 98%
8.2.1.2.2- Utilizar o carbonato de sódio (soda ash, barrilha leve)
(Na2CO3) com pureza de 99,5%
8.2.1.2.3- Utilizar o bicarbonato de sódio (NaHCO3) (pureza = 99,5%)
8.2.1.2.4- Utilizar o hidróxido de sódio (soda caústica) (NaOH)
(pureza = 99,5%)
8.2.2- Dosagem de produtos químicos para aumentar ou
diminuir a alcalinidade
8.2.2.1- Dosagem de produto químico para aumentar a
alcalinidade, massa de NaHCO3 (99,5%) a ser acrescentada na
água da piscina
8.2.2.2- Dosagem de produto químico para redução da
alcalinidade
8.2.2.2.1- Utilizar o ácido clorídrico - HCl (35,20%, d = 1,175 g/cm 2)
8.2.2.2.2- Utilizar o sulfato ácido de sódio (bissulfato de sódio)
(NaHSO4) (pureza = 93%)
8.2.3- Dosagem de produto químico para aumentar a dureza
cálcica, massa CaCl2.2H2O (pureza = 99%) a ser acrescentada na
água da piscina
xxii
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8.2.4- Dosagem para aumentar o nível de CRL (Cloro Residual
Livre), massa de derivado clorado para ser adicionada no meio
aquoso
8.2.4.1- Massa de ácido tricloroisocianúrico (ATCI) (pureza = 90%)
para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de CRL
8.2.4.2- Massa de dicloroisocioanurato de sódio anidro (DCISa)
(pureza = 60%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar
o nível de CRL
8.2.4.3- Massa de dicloroisocioanurato de sódio dihidratado (DCISh)
(pureza = 56%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar
o nível de CRL
8.2.4.4- Massa de hipoclorito de cálcio [Ca(ClO)2] (pureza = 65%)
para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de CRL
8.2.4.5- Massa de hipoclorito de sódio (NaClO) (pureza = 10%) para
ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de CRL
8.2.4.6- Dosagem de derivado clorado (DC) sem conhecer o teor
de princípio ativo (pureza) do produto utilizando o Jar Test
Artesanal
8.2.4.7- Avaliação do nível de CRL na água da piscina após
completar o processo de desinfecção utilizando equipamento
digital para medir o potencial de oxirredução
8.2.4.7.1- Etapas para utilização do medidor digital de POR
8.2.5- Dosagem de produto químico para aumentar o nível de
ácido cianúrico (C3H3N3O3) (ACI) (pureza = 98%), massa para ser
adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de ácido
cianúrico
8.2.6- A pré-oxidação ou oxidação de choque de matéria
orgânica
8.2.6.1- Peróxido de hidrogênio (H2O2)
8.2.6.2- Monopersulfato de sódio (peroximonosulfato de potássio)
8.2.7- Inibidor de manchas e incrustações provenientes da
presença excessiva de cálcio e/ou magnésio gerando as
chamadas águas duras
8.2.8- Redutor da oleosidade da água da piscina
8.3- Situações emergenciais de tratamento de água de piscina
8.3.1- Tratamento indicado para Contaminação Fecal
8.3.1.1- Material fecal sólido e/ou vômito
8.3.1.1.1- Etapas do tratamento
8.3.1.2- Material fecal líquido - diarréia
8.3.1.2.1- Etapas do tratamento
8.4- Preparação da piscina para o inverno (hibernação)
8.5- Informações complementares
8.5.1- Medidas de volume aproximadas e precisas
8.5.2- O método DPD (N, N-dietil-p-fenileno diamina)
colorimétrico para determinação da concentração de CRL e CRT
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8.6- Aspectos legais envolvendo a responsabilidade técnica
pela água da piscina e das análises químicas no controle de
qualidade da água
8.6.1- Decreto nº 85.877, de 07 de abril de 1981 (Publicado no
D.O.U. de 09.04.81)
8.6.2- Resolução Normativa nº 164/00, de 13 de julho de 2000
(Publicado no D.O.U. de 21.08.2000)
8.7- Referências bibliográficas
8.8- Outros livros do mesmo autor
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